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 96/ 10/  24تارٗخ اهتحاى : گزاف٘ه -هعوارٕرضتِ: (:داٍطلة ش)غٌذلٖ ش

 غثح 9 :اهتحاى ساعت ٗاسدّن:پاِٗ :خاًَادگٖ ًٍام ًام

 دل٘م90ِاهتحاى: ٍلت تفىز ٍ سَاد رساًِ إپاسخٌاهِ درس: تْزاهي -دّماى ًسةدت٘زاى :

   

 تارم  ردٗف

تز تواهٖ رخذادّإ سًذگٖ ها ساِٗ افىٌذُ  وزدُ اٗن تَدًطاى را تذْٖٗ فزض ّز دٍ ّو٘طِ در سًذگٖ ها ّستٌذٍجَدضاى تزإ ها عادت ضذُ است 1

وسة هْارت تزإ استفادُ درست اس اًزصٕ خَرض٘ذٕ ً٘ست٘ن، تِ فىز وسة زّواًطَر وِ تِ فى اًذتز ها تاث٘ز هٖ گذارًذ تذٍى آًىِ حسطاى وٌ٘ن

 (0.5).هْارت تزإ استفادُ درست اس رساًِ ّن ً٘ست٘ن

 

  (0.25ٍالع ت٘ي تاض٘ن) 2

  (0.5)در چْارچَب پاسخ درست -آساد  3

  (0.5)تَض٘ح در هَرد ٗه راُ رٍضي ٍ هستم٘ن )الْٖ( در تزاتز اًَاع راّْإ ت٘زاِّ إ وِ رساًِ ّا در تزاتزهاى گستزدُ اًذ..... 4

 ّشٌِٗ ّإ آهَسش واّص هٖ ٗاتذ.آهَسش ّوگاًٖ هٖ ضَد. 5

 (0.25ٌتزًت ٍ فٌاٍرٕ هطىالتٖ دارد.)ّز هَرد اًساًٖ ون هٖ ضَد.دستزسٖ تِ اٗ-ارتثاطات اجتواعٖ

 

  (0.5پاسخ تزداضت آساد ّز ضخع است.)ّز هَرد  6

  فزاهتي 7

  تزداضت ّز ضخع آساد است.)ّز تخص ٗه ًوزُ دارد( 8

  ًوزُ( 2تزس ٍ طٌش) 9

  (0.25تاسًواٖٗ) 10

  (0.25هَرد  عطك)ّز-تٖ و٘م٘ت ٍ ارساى-اتَهث٘ل ّإ اضزافٖ-دٍام ٍ و٘ف٘ت تاال 11

 جوعٖ ٍ ّوگاًٖ تَدى -تلَٗشَٗى 12

 جوعٖ ٍ ّوگاًٖ تَدى -تلَٗشَٗى

 ضزح وافٖ ٍ داضتي هخاطة خاظ -اًتطار وتاب

 هحل هطاّذا اوثز افزاد -تٌز تثل٘غاتٖ

 دستزسٖ راحتتز افزاد -تثل٘غات خ٘اتاًٖ ٍ تلَٗشًَٖٗ

 (0.25در دستزس اوثز هزدم است)ّز هَرد -فضإ هجاسٕ

 

  (0.25سٗثاٖٗ وَدن)ّز هَرد -چْزُ ّإ هطَْر-تطو٘ع ٗا سٗثاٖٗ-اغزاق 13

 زدم ّوچَى عزٍسه خ٘وِ ضة تاسٕ در دستاى رساًِ ّا ّستٌذ ٍ خَدِ رساًِ ّا تَسط لذرت ّإ تشري ّذاٗت هٖ ضًَذ.....   ه 14

اٗي ٍضع٘ت ضذُ اًذ سعٖ هٖ وٌٌذ تِ ٍس٘لٔ رساًِ ّا  وزٓسه٘ي تا هح٘ط سٗستٖ تخزٗة ضذُ است اها آًْا وِ تاعث تِ ٍجَد آهذى 2035در سال 

 (0.25)ّز هَرد اٗي اهز را پٌْاى وٌٌذ......  

 

  ًوزُ( 1)خَدعولىزدّاست. خثزّاتزاساس دٗذگاّْاٍارسش ّإ تَغ٘ف تزإ ّزوذام 15


